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Прізвище, ім’я____________________ Клас _______ Дата_______
Тематичний
контроль

№1

Українські землі у XVI ст.

Варіант 1
І РІВЕНЬ
1. У структурі суспільства Речі Посполитої реєстрове козацтво наприкінці
ХVІ ст. – на початку ХVІІ ст. …
 А) б
 уло оголошене поза законом.
 Б) прирівнювалося до селянства.
 В) п
 осідало проміжне місце між селянством і шляхтою.
 Г) п
 рирівнювалося до шляхти.
2. У якому місті була заснована перша братська школа?
 иєві 		
 Б) Львові
 А) К
 В) Л
 уцьку		
 Г) Острозі
3. Поява полемічної літератури наприкінці XVI ст. пов’язана з…
 А) п
 роблемами унії православної та католицької церков.
 Б) визначенням місця у суспільстві українського козацтва.
 В) о
 смисленням ролі книгодрукування у культурному розвиткові.
 Г) п
 ошуком шляхів подолання залежності братств від магнатів і шляхти.
4. У яких українських землях фільварки наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.
набули найбільшого поширення?
 А) Галичина, Волинь, Північна Київщина
 Б) Східне Поділля, Південна Київщина, лівобережжя Дніпра
 В) землі Запорозької Січі
 Г) Слобідська Україна
5. Люблінська унія 1569 р. — це угода про…
 инастичний шлюб литовського князя та польської королеви на
 А) д
умовах прийняття Великим князівством Литовським католицизму.
 Б) припинення існування Великого князівства Литовського шляхом
його включення до складу Польського королівства.
 В) с пільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти Тевтонського ордену.
 Г) о
 б’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту.
6. Яка споруда у містах України в ХІV – ХVІІІ ст. була свідченням існування
самоврядування мешканців міст?
 атуша		
 Б) кафедральний собор
 А) р
 В) р
 инкова площа
 Г) т еатр
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ІІ РІВЕНЬ
7. Хто із вказаних осіб причетний
до видання зображеної книги?
 А) І ван Федоров
 Б) Петро Могила
 В) І патій Потій
 Г) М
 елетій Смотрицький
8. Про яку унію йдеться в уривку джерела:
«Завершений на недавно відбутому... вальному сеймі королівства, після закінчення якого ми включили та зрівняли всіх достойників, сенаторів та урядовців, духовних та світських Великого князівства Литовського та Волині
і Підляшшя земель також грецького обряду та руської віри з достойниками
Польського королівства»?
 ородельську
 Б) Кревську
 А) Г
 В) Л
 юблінську		
 Г) Берестейську
9. Які території заштриховано на карті?
 країнські землі, що увійшли
 А) у
до складу Польського королівства внаслідок Люблінської унії
1569 р.
 Б) українські землі, на яких було
відновлено удільний устрій у
складі Речі Посполитої у другій
половині ХVІІ ст.
 В) у
 країнські землі, втрачені Великим князівством Литовським
під час московсько-литовських
війн кінця ХV – середини
ХVІ ст.
 Г) у
 країнські землі, що передавалися Великому князівству Литовському
за умовами Кревської унії
ІІІ РІВЕНЬ
10. Установіть відповідність між зображеннями і назвами козацьких клейнодів:
А) бунчук
А Б В Г Д
Б) хоругва
1
В) пирнач
2
Г) б
 улава
3
Д) литаври
4

4

11. Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя XVI ст.:
А) відкриття в Острозі слов’яно-греко-латинської школи;
Б) створення Львівської братської школи;
А Б В Г
В) видання І. Федоровим «Апостола» і «Букваря»;
Г) видання Острозької Біблії.
ІV РІВЕНЬ
12. Якими були наслідки укладення Люблінської унії для українських земель?
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Прізвище, ім’я____________________ Клас _______ Дата_______
Тематичний
контроль

№1

Українські землі у XVI ст.

Варіант 2
І РІВЕНЬ
1. У якому році утворилася Річ Посполита?
 385 р.		
 Б) 1
 410 р.
 А) 1
 В) 1
 569 р.		
 Г) 1596 р.
2. Який із вказаних станів українського суспільства XVI ст. вважався напівпривілейованим?
 ляхта 		
 Б) селяни
 А) ш
 В) м
 іщани 		
 Г) д
 ухівництво
3. Яке православне церковне братство першим отримало право ставропігії?
 ьвівське		
 Б) Луцьке
 А) Л
 В) К
 иївське		
 Г) Дрогобицьке
4. На які адміністративно-територіальні одиниці поділялися українські землі
у складі Речі Посполитої?
 нязівства 		
 Б) полки
 А) к
 В) в
 оєводства 		
 Г) губернії
5. У ХVІ ст. Київська православна митрополія за церковним каноном підпорядковувалася…
 русалимському патріарху.
 А) Є
 Б) Константинопольському патріарху.
 В) А
 лександрійському патріарху.
 Г) М
 осковському патріарху.
6. «Панщина» — це…
 орма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов’язкову
 А) ф
працю селянина власним реманентом у господарстві землевласника.
 Б) система суспільних відносин, за якої землевласник мав право на
особу, працю та майно залежних від нього селян-кріпаків.
 В) ф
 орма натуральної ренти, податок грішми або продуктами, що стягувався землевласником із залежних від нього селян.
 Г) в
 елике шляхетське багатогалузеве господарство, орієнтоване на
ринок, в якому вся земля належала панові, й базувалося на праці залежних селян.
ІІ РІВЕНЬ
7. Зображені на фото пам’ятки архітектури є прикладом міської забудови
ХVІ ст. у місті…
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 А) Л
 ьвові.

 Б) Києві.

 В) Луцьку.

 Г) Чернігові.

8. Коли було засновано навчальний заклад, при затвердженні статуту якого
константинопольський патріарх Ієремія ІІ вказував таке:
«Не бути іншому громадському училищу у Львові, крім училища братського,
і тільки в ньому навчати дітей божественного і святого писання, також
слов’янської і грецької мов»?
 578 р.
 Б) 1586 р.
 В) 1615 р.
 Г) 1632 р.
 А) 1
9. Які соціальні зміни відбулися на українських землях у другій половині
ХVІ ст.?
1 2 3 4 5 6 7
1) заборона шляхті сповідувати православ’я;
2) завершення формування шляхти як єдиного
стану землевласників;
3) закріпачення частини селянства;
4) визнання запорозького козацтва привілейованим станом;
5) поширення на всіх мешканців міст магдебурзького права;
6) створення реєстрового козацтва;
7) виокремлення духівництва в окремий соціальний стан.
ІІІ РІВЕНЬ
10. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
1) шляхта
А) самоврядна громада вільних ремісА Б В Г Д
2) кріпацтво
ників однієї чи кількох спеціаль1
3) магістрат
ностей, що встановлювала правила
2
4) цехи
й умови виробництва та продажу
3
товарів, а також контролювала ці
4
правила
Б) назва органу міського самоврядування, що здійснював адміністративно-судові функції
В) система суспільних відносин, за якою землевласник
мав право на особу, працю і майно залежних від
нього селян
Г) привілейований панівний стан у Польщі, Литві, на
українських та білоруських землях у XIV–XVII ст.
Д) громадські релігійні та культурно-просвітницькі організації міщанства
7

11. Установіть послідовність подій:
А) відкриття першої братської школи;
Б) заснування князем Д. Вишневецьким першої відомої Січі;
В) укладення Люблінської унії;
А Б В Г
Г) у
 творення греко-католицької церкви.
ІV РІВЕНЬ
12. Чим була зумовлена поява реєстрового козацтва?
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